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Traktory Massey Ferguson pracują w wielu polskich gospodarstwach. Od
2010 r. zarejestrowano przeszło 16 tys. importowanych „używek” z logo tego
producenta. Sprawdziliśmy, gdzie trafiło najwięcej z nich.
Zgodnie z danymi AgriTrac, udział wspomnianej marki w rynku importowanych ciągników rolniczych
od lat nie spada poniżej 13%. Szczególnie dużo „fergusów” z drugiej ręki sprowadziliśmy w zeszłym
roku. Największą popularnością cieszyły się wówczas konstrukcje 4707, 5710 oraz 7714S. W dalszej
części materiału bazujemy jednak na twardych danych rejestracyjnych z dłuższego okresu, czyli od
stycznia 2010 r. do sierpnia 2019 r.

Używane traktory Massey Ferguson
Sprowadzane do Polski ciągniki rolnicze tej marki mają za sobą najczęściej ok. 23 lata pracy.
Najwięcej z nich znajdziemy w Lubelskiem. W omawianym okresie mieszkańcy tego regionu
zdecydowali się na rejestrację blisko 2,5 tys. „używek” z oznaczeniem Massey Ferguson. Przeszło
2,1 tys. importowanych maszyn trafiło także na Mazowsze. Trzecia w zestawieniu była
Wielkopolska, z wynikiem ponad 1,7 tys. traktorów.
Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy bierzemy pod uwagę udział w lokalnym rynku. Okazuje
się bowiem, że niemal co czwarta „używka” rejestrowana w Małopolsce powstała na linii
produkcyjnej Massey Ferguson. Traktory tej marki stanowią również 22% wszystkich maszyn
z drugiej ręki, do których wydawane są tablice w województwie świętokrzyskim. Trzeci najwyższy
udział notuje się w Łódzkiem. Ciągniki z logo Massey Ferguson odpowiadają tam 18% rynku
importowego.

Informacje o rynku ciągników
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Narzędzie AgriTrac służy do analiz rynku ciągników i przyczep rolniczych.

Traktory Massey Ferguson cieszą się niegasnącą popularnością. Jeśli nie wiesz, jaki model wybrać
do swojego gospodarstwa, śledź bloga AgriTrac i bądź na bieżąco z branżą maszyn rolniczych.
Ten profesjonalny standard dostarcza sprzedawcom i producentom danych dotyczących Polski oraz
wielu innych krajów Europy.
Sprawdź także: Najpopularniejsze ciągniki Massey Ferguson – top 10 modeli
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